
Zat~czniki do rozporz~dzenia Ministra 

Rodziny. Pracy i Polityki Spolecznej 
z dnia ................... (poz .... J 

Zal<lcznik nr 1 

UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO 

POUClENIE co do sposobu wypetniania oferty: 

OfertE: nalezy wypetnit wyti1Cznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegolnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznacze nie gwiazdkCl, np.: ... pobieranie t /n iepobieranleo", oz nacza, ie naleiy skreslic niewtasc iwCl odpowiedi, pozostawiajCjc 
prawidtowq. Przyktad: ,,~98ie raAie /niepobieranie· ". 

I . Podstawowe informacje 0 zloionej ofercic 

1. Organ administracji publicznej, Prezydent Miasta lodzi 

do kt6rego adresowana jest oferta 

2. Tryb, w ktorym zlOlOno ofert~ 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego 1
) 

Zadante w zakresie ku ltury, sl tuki, ochrony dabr kuhury i dziedzictwa 
narodowego 

4. Tytul zadania publicznego Filmowe Stoki - projekcje plenerowe w Parku im. gen. Zaruskiego 

5. Termin realizacji zadania publicznego21 Data . 129.07.2017 
rozpocu;Cla 

I Data . . 126.08 .2017 
zakonczenla 

II. Dane oferenta (-ow) 

1. Nazwa oferenta (·6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru S<1dowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 

adres do korespondencji (jeieli jest inny od adresu siedziby) 

St owarzyszenie " ladi Filmowa", zarejes trowane w KraJowym ReJestrze Sqdowym pod numerem : 0000305805 
adres: 90-451l6d i. ul. Piotrkowska 203/205 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, W 

tym dane os6b upowainionych do 
Osoba upowaznlona 

skladania wyjasnierl dotycz~cych oferty (np. -numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowejj 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczeg61nosci celu, mleJsca jego 
realizacji, grup odbiorc6w zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wktadu osobowego lub rzeczowego 

Proponowanym do realiza cji zada niem jest cykl plenerowych poka zew filmowych z udzialem lwerce 

pn . Filmowe Stoki - projekcje plenerowe w Parku im. gen. Zaruskiego. W ramach cyklu zaprezen l owane zostan~ 

filrny dlugorne tra iowe ~ kni tkomc tralowe. kto rych prezentacjom tow arzySlYc b~d~ spotkallia 

z utalenlowanYllli i utytulowanytlH pr /ed~ ' dwt(l(>I,lmi 5w iat a fillllll Projekcje i spo tkanlJ b~dq Illi ~,y' IllleJs;: 

w POlrkll irn . gen. Z~ ru 5 kieeo, ~ t .. )nowl'lcYIll Il I(' jJko se t [(' osierlla na Stokach . Zadrln iil b~d7i C' rcalizowane 

I) Ho d / .!1 lad.HHd laWIP la "I (~ w 1,1I..rt·~I!' / oI d,11l ol..fI '<,lollVI II w ,111 .., t l\ I.tWy / rlnt" )t1l..wrl' lni.1 7001 r 0 <l1t.11.1InO«1 !l0/ytk ll 

pu bltc 1Ilt'r,U I () wulo llt .1r l,lUl' 
l) It' IltHrt 11'.111/,1( It l,ut ;] Ilta Iltt' 1110/1' IIVI dlu/\'V III/ ~() 11111 



I 

o sobot~ w okresie 29 lipca - 26 sierpnia . W jego ram ach chcemy przedstawic mieszkancom a lte rna tywn~ 

propozycj~ na sp~dze nie lata w miesc ie, zachE:eic ieh do aktywnosei - nie tylko odbierania dziel filmowyeh, 

co niekt6rzy uznaj~ za dzialanie pasywne, ale do ro zmowy z tw6reami, pozyskiwania nowyeh informaejl 

i posze rzania pola widzenia . Planowane jest zaproszenie przedstawieieli rMnyeh zawod6w filmowyeh -

od reiysera po kompozytora ezy seenarzys tE: . Na liscie gosei (do potwierdzenia) s'l: Piotr Trzaska lski, Wojcieeh 

Lepianka, Wojeiech Zogala, Wojeieeh Lemansk i, Michal Urbaniak, Agnieszka Wi~dlo eha , Barbara Konieeka, Mikola) 

Haremski. 

Propozyeje film owe: 

- " Planeta Singl;" (rei . Mitja Okorn) 

- "Wspolna Kamieniea" (re i. Agnieszka Podk6wska) I ,,Takie miasto" (rei. Barbara Konieeka) I "Slon" 

(rei. Agnieszka Osieeka) 

"M6j rower" (rei. Piotr Trzaskalski) 

- " Pami~ tnik Florki" (Studio Filmowe Anima -Po l) I "Ga briel" (rei. Mikolaj Haremski) 

Ponadto szczeg61nie wainym aspektem zadania jest jego loka lny charakter - sobot nie pokazy b~d'l stanowi ' 

o ka zj~ do spotkari mieszkancow osiedla, podj~cia dialogu i zac iesniania w i ~zi, budowania poclOcia lokalne) 

oisamosci i rozmowy - takie na pozafilmowe tema ty. 

Odbiorcami zadania s'l wszyscy mieszkaricy osiedla Stoki i oko lic - nie wprowad zamy iadnych ogranicze ri , 

a bezplatny udzial w wydarze niu niweluje barier~ ekonomicZl1'1 . Programuj~c cykl nie za pomnieli smy r6wnie ' 

o dzieciaeh - jed no ze spotkari jest im dedykowane, a w jego trakcie prezen towane b~d'l animacje z 16d zkiego 

studia AN IMA-POL. 

Przy rea lizacja zada nia wykorzystywane b~d'l lokalne zasoby - w wypadku niesprzyjaj'lcej aury pokazy i spo tkan ie 

nie b~d'l odwolywane, a lOstan'l prze niesione do pobliskiej Szkoly Podstawowej . 

2. Zakfadane rezultaty realizacji zadania publicznego 

• wzbogacenie 16dzkiej bezplatnej ofe rty kul tll ra lnej w sezonie waka cyjnym 

• zach~ce nie rnieszkalicow do aktywnego uczestni ctwa w iyciu ku ltura lnym 

• zapoznanie rnieszkancow z najnowszymi dzictami killcmatografii i ieh tw6rcarni 

• integracja lokalnej spotecznosci 

• w7Illocnienic pocz ucitl t07 5a 11)05(1 loki\ lnej (1 W ~1(,I\lylll IJjt:r iu - prcl.Plltrlcja po lsk irh prodLJ~cJi j 

spo tkalllril rodzimymi Iw6rca rlli) 
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IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wi~kSlej liczby kOSlt6w 

istnieje moiliwosc dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu Koszt calkowity do poniesienia do poniesienia 
(zI) z wnioskowanej ze ~rodk6w 

dotacjl'l finansowych 
(zl) wlasnych, ~rodk6w 

Lp. pochodz~cych z 
innych ir6del, 

wkladu osobowego 
lub rzeczowego-' 

(zl) 

1. 
Kosztv licencji filmowych na prezentowane tytuty 1800,00 1800,00 0.00 

2. 
Honorarium d la tw6rcy za udzlal w spotkanlu 1200,00 1200,00 0.00 

3. 
Koszy obs'ugi techniczno-p0rletdkowej 1000,00 1000,00 0.00 

Koszty og6iem: 
4000,00 4000,00 0,00 

Oswiadczam(-y ). ie: 
1) proponowane zadanle publlclne b~dlle reali zowane wylqcznle w zakrcsle dzialalnosci poiytku publicznego oferenta; 
2) w ramach skladaneJ oferty przewidujemy fJSeieraAie"jnlepobieranie ' swiadczeri pieni~i:nych ad adresat6w zadan ia; 

3) wszystkie podane W ofercie oraz Za lqClnikach informaCje 5'1 zgodne aktuatnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent'/~' sktadajqcy niniejszq ofert~ nle zalega (-jiJ)'/2al ega ()q)' z oplacan iem naleinosc i z tytulu zobowiiJzan 

podatkowych; 
5) oferent ' je fereAEl ' skladajqcy niniejszij ofert~ nie zalega Hq) · /~-+-tq.p- z oplacaniem naleinoSci z tytutu skladek na 

ubezpleczenia spo/eczne. 

"I v'NM,ZY S1J::NIE 
.()I)j I .MOWN' 

. . .......... "'. "'o=r~t' ~"");; 

· · ····:~:;~· ~;()11Ii ' ... ' :~IJ~~.w~k i 
(podpls o!rooby up aZJlIQJlC'1 

tub podplsy oscib UpowJlrllorwch 

do skladam<l oswradczcn wolt w mllCOlU 

oferenla) 

Zatacznik: 

STOl.'V A. H ': '.' -;:': 7 ~ " .... ',
"l:..60Z 1 n ;.'1 <",, ·,.\ l /\ " 

v\ 'G I:: ,J ,.;~.:: . ..:::~ 
-~c..,y 1c"MD-t 

, lJ! c S v> / 2011 Da ta . .1:.'.1 .... " .. I .. 

W przypadku gdy oferenl nie jest zareJestrowany w KraJowym HeJestrze 5ijdowym - potwlerdzona La 19odnos( 
z oryglna lem kopla aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub eWldcllCjI 

') W<lrtO\f l..o ~/tow (1,:/ )it'11I Ii, ) ,UllH('~II'rll.ll d()t.1(11 nit' IIHl/l' pl /l'l..ror/Yc j{) 1100 I I 

.11 W I II IVp,lI l l..u W~ I ). 11 \ 1,1 r (',IIt/,1( JI l.Hidlll<l puhlr( 1111',:0. 
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